
 
Ajuntament de Felanitx

Resolució_de_Batlia_N.º Resolució:___________
Expedient_nº:252/2018
Assumpte: Jubilació Parcial de Personal Laboral (Contracte de Relleu)
Interessat:MARIA_ADROVER_PORTELL
Data_d'Iniciació: 24 de gener de 2018, a les 12:05 hores. 

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Vist que amb data 24 de gener de 2018, a les 12:05 hores, MARIA ADROVER 
PORTELL,  personal  laboral  d'aquest  Ajuntament,  que  exerceix  el  lloc  de 
treball  de  Treballadora  Familiar,  va  sol·licitar  poder  accedir  a  la  jubilació 
parcial en un 50% fins al compliment de l'edat de jubilació.

Vist que mitjançant Providència d'Alcaldia de dia 26/01/2018 es va incoar 
l'expedient  per  a  la  declaració  de  jubilació  parcial  de   MARIA  ADROVER 
PORTELL.

Vista la proposta de Recursos Humans i  Secretaria que informa sobre els 
fonaments legals i procediment a seguir.

Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'Informe-Proposta  de 
Secretaria, i de conformitat amb l'establert en 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 

RESOLC

PRIMER.  Aprovar  les  Bases  per  a  la  Selecció  d’1  Treballador/a  Familiar 
mitjançant  la  realització  d’entrevistes  i  proves  escrites  per  part  de  la 
Comissió de Selecció, que haurà de proposar la llista de persones per ordre 
de prelació per ser contractades mitjançant contracte de relleu del 50%. 

Ho mana i  signa el  Batle,  JOAN XAMENA GALMÉS,  amb el  vist-i-plau del 
Secretari, que signen digitalment al marge 
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BASES PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE 
RELLEU, (LLEI 27/2011) DE PERSONAL LABORAL, 

TREBALLADOR/A FAMILIAR A UN 50% DE JORNADA LABORAL

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte d'aquestes bases és la contractació d'un/a Treballador/a Familiar, 
per a cobrir el lloc de treball que quedarà parcialment vacant a la plantilla 
municipal,  en  règim  de  personal  laboral  mitjançant  el  sistema  de 
concurs-oposició.

Així mateix es procedirà a la creació d'una borsa de treball amb la finalitat 
de cobrir de forma àgil altres situacions similars per llocs de treball de la 
mateixa categoria.

El lloc de treball es convoca per motiu de la jubilació parcial i la conseqüent 
reducció  de  la  fornada  en  un  50%  de  la  treballadora  MARIA  ADROVER 
PORTELL, la persona seleccionada signarà un contracte de relleu al 50% de 
jornada per Jubilació Parcial de la persona que l’ocupa en propietat, i com a 
màxim fins a l’edat de jubilació d’aquesta persona, ó d’altre causa prevista 
que impliqui el cessament del contracte de relleu.

SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per  prendre  part  en  les  esmentades  proves  selectives  serà  necessari 
comptar amb els següents requisits:

1.  Ser  nacional  d’un  estat  membre  de  la  Unió  Europea  o  estranger  no 
membre  de la  Unió Europea  amb permís  de residència  i  treball  vigent  i 
adient. D’acord amb allò que estableix la Llei 17/1993, de 26 de setembre, 
els/les nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea han d’acreditar 
la seva nacionalitat.

2. Tenir 16 anys complerts el dia que finalitzi el termini de presentació de les 
sol·licituds.

3. No haver estat separat del servei, mitjançant expedient disciplinari, de 
cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per al 
compliment de les funcions públiques. 

4. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica 
que impedeixi el compliment de les funcions corresponents

5.  No  trobar-se  inclòs  en  cap  de  les  causes  d’incapacitat  previstes  a  la 
legislació per al desenvolupament del càrrec. 

6.  Previ  a  la  contractació,  l’interessat/da  haurà  de  fer  constar  la 
manifestació de no ocupar cap lloc o realitzar activitat en el sector públic i 
que no reb pensió de jubilació, retir o orfenesa.
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7.  Disposar  de  carnet  de  conduir  i  vehicle  propi  i  posar-ho  a 
disposició

En cas de realitzar alguna activitat privada, haurà de declarar-ho en termini.

No trobar-se inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat prevists a la Llei 
53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitat del personal al servei de les 
administracions públiques. 

8. Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria 
(ESO) o equivalent.

9. Estar en possessió d’un dels títols o habilitacions següents:

- Tècnic en atenció a persones en situació de dependència que estableix el 
Reial decret 1593/2011.

- Tècnic en cures auxiliars d’infermeria que estableix el Reial decret 
546/1995.

- Tècnic en atenció sociosanitària que estableix el Reial decret 496/2003.

- Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària en el domicili, o en 
institucions socials, regulat pel Reial decret 1379/2008.

- Qualificació professional d’atenció sociosanitària a persones en el domicili, 
creada pel Reial decret 295/2004.

10. Acreditar els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell 
B1 de la Junta Avaladora o equivalents. 

11. Estar inscrit al SOIB,   com a demandant d’ocupació. El dia de la signatura 
del  contracte de treball  s’haurà d’acreditar el  requisit  d’estar inscrit  a la 
corresponent oficina del SOIB. 

TERCERA.- FORMA DE SELECCIÓ.

El procediment a seguir serà el següent:

1.L’Ajuntament publicitarà la  convocatòria  de selecció a través del 
setmanari Felanitx i la pàgina web de l’Ajuntament. Donant un plaç 
per presentar la corresponent instància acompanyada del currículum i 
còpia dels justificants dels mèrits, experiència i dels requisits.

2.La Comissió de Selecció es reunirà per comprovar la documentació 
presentada  per  les  persones  aspirants  i  requerir  si  n'és  el  cas 
l'aportació de justificants o documents complementaris. 
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3.La Comissió de Selecció convocarà directament a les persones que 
reuneixin els requisits, a la realització de les proves. (ANNEX 1)

4.Una vegada realitzada la prova i entrevista així com la baremació 
de mèrits, la Comissió de selecció traslladarà al Batle la llista amb les 
puntuacions finals i l’ordre de prelació, proposant la contractació de la 
persona que assoleixi major puntuació. 

QUARTA.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ

La Comissió  de Selecció serà l’encarregada de dur a terme la selecció a 
partir de la llista de persones proposades pel SOIB.

Els membres de la Comissió de Selecció seran:

President: Francesc Coll Vidal. Suplent: Catalina Pascual Duran

Vocal 1er: Catalina Mesquida Llull. Suplent: Bel Vich Bauçà

Vocal 2on: Jaume Pericàs Franco. Suplent: Miquel Vidal Artigues

Secretari: el de la Corporació o persona en qui delegui.

CINQUENA.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

La persona seleccionada, haurà de presentar en el Registre Central d'aquest 
Ajuntament, dins del termini de cinc dies naturals, a més dels especials que 
figuren en els corresponents annexos, els següents documents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI. i del NIF.

b) Còpia autenticada o fotocòpia, que serà degudament compulsada, del 
títol exigit o certificació acadèmica que acrediti tenir cursats i aprovats els 
estudis precisos per a l'obtenció del títol corresponent.

c)  Certificat  mèdic  acreditatiu  de  no patir  cap malaltia  o  defecte  físic  o 
psíquic que l'impossibiliti per al servei.

d) Declaració de no haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, 
del  servei  de  cap  administració  pública,  ni  trobar-se  inhabilitat  per  a 
l'exercici de funcions públiques.

e) Declaració de no estar incapacitat d’acord a l'art. 36 del Reglament de 
Funcionaris d'Administració Local.
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f) Declaració de no estar ocupant cap plaça ni exercint cap activitat en el 
sector públic delimitat per l'art. 1 de la Llei 53/84, ni de percebre cap pensió 
de jubilació, retir o orfandat.

g)  Certificat  de l’INEM ó SOIB ó document  probatori  d’estar  inscrits a  la 
corresponent oficina d’atur.

La no presentació de la documentació dins del termini indicat, llevat dels 
casos  de  força  major,  implicarà  la  no  contractació  de  la  persona 
seleccionada, passant en aquest cas a la següent dins la llista.

Felanitx, signat digitalment al marge 
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A N N E X 1

SELECCIÓ  D’1  TREBALLADOR/A  FAMILIAR  A  MITJA  JORNADA 
MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU

DENOMINACIÓ DEL LLOC: Treballador/a Familiar

CLASSE:  Personal Laboral amb Contracte de Relleu i un 50% de jornada i 
mentre  es  mantinguin  les  condicions  regulades  per  aquests  tipus  de 
contracte

NOMBRE DE VACANTS: Una 

TIPUS DE FEINES: Les pròpies d’un servei d’Ajuda Domiciliària

PROCEDIMENT  DE  SELECCIÓ:  Concurs-oposició  entre  les  persones 
seleccionades mitjançant Oferta Pública d’Ocupació pel SOIB.

1ª FASE: CONCURS (10 punts)

En  aquesta  fase,  es  valoraran  els  mèrits  i  condicions  personals  que  a 
continuació es detallen:

1.Serveis realitzats a l'Administració pública, relacionats directament amb el 
lloc de feina, a raó d'1 punt per cada any i fracció superior als sis mesos, 
fins a un màxim de 4 punts.

2.Experiència professional  relacionada amb el  lloc de feina, a raó de 0,5 
punts per any o fracció superior als 6 mesos, fins a un màxim de 2 punts. 
Els mèrits acumulats al primer apartat no ho podran ser en aquest.

3.Formació  complementària  relacionada  amb  matèries  que  a  judici  del 
tribunal siguin adients amb el perfil del lloc al qual s'opta. Es valorarà amb 
un màxim de 4 punts. La valoració serà la següent: 0’10 punts per cada 10 
hores de formació.

Nota:  l’experiència  es  demostra  mitjançant  certificat  o  Vida  Laboral,  la 
formació mitjançant el corresponent diploma o certificat. 

2ª FASE: OPOSICIÓ (20 punts)

Primer exercici: De caràcter obligatori es realitzarà una prova (escrita i/o 
pràctica) per acreditar la perícia en comeses diverses, pròpies dels treballs a 
realitzar, de lliure designació pel Tribunal. Es puntuarà de 0 a 10 punts, i  
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seran eliminats  els  opositors  que no arribin a la  puntuació  mínima de 5 
punts.

Segon  exercici.  També  de  caràcter  obligatori  per  a  tots  els  aspirants. 
Consistirà en realitzar una entrevista personal per avaluar l’adequació de la 
persona al lloc de feina. Es puntuarà de 0 a 10 punts. 
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